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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

PT Perkebunan Nusantara VII (Persero) merupakan Badan Usaha Milik

Negara (BUMN) yang bergerak di bidang perkebunan karet, kelapa sawit, tebu,

dan teh. Perusahaan ini berkantor di Bandar Lampung, dengan wilayah operasi

meliputi Sumatera Selatan, Lampung, dan Bengkulu serta memiliki banyak tenaga

kerja lebih dari 25000 tenaga kerja dengan mengelola 14 unit usaha komoditas

karet dan 10 komoditas lainnya.

Banyak tenaga kerja pada PT Perkebunan Nusantara VII (Persero)

mengharuskan perusahaan mendata tenaga kerja, baik yang sedang aktif maupun

yang telah pensiun, khusus pada tenaga kerja yang telah habis masa kerjanya

berdasarkan Surat Keputusan (SK) yang telah ditetapkan oleh perusahaan bagi

tenaga kerja yang telah habis masa kerjanya akan memberikan santunan hari tua

dan pemberian manfaat pensiun, pendataan yang dilakukan bagi pensiunan

menggunakan aplikasi spreadsheet, setiap bulan akan ada pencairan dana manfaat

pensiun dan pensiunan diwajibkan memberikan data SK pensiunan dan surat

keterangan Attestie De Vita (ADV) berikut berkas lainnya setiap tahun sebagai

syarat pencairan dana.

Perhitungan hasil manfaat pensiun yang dilakukan pada DAPENBUN saat

ini masih dilakukan menggunakan aplikasi Spreadsheet, sehingga perekapan hasil

manfaat pensiun sering terjadi kesalahaan dan keterlambatan dalam penyampaian

informasi manfaat pensiun, hasil manfaat yang akan diberikan kepada pensiunan
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didapat dari perkalian antara masa kerja dengan PHDP (Penghasilan Dasar

Pensiun) yang menghasilkan nilai manfaat pensiun.

Berdasarkan masalah tersebut perlu adanya sistem yang dapat

mempermudah dalam melakukan perhitungan manfaat pensiun secara otomatis.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis berinisiatif membuat sistem aplikasi yang

lebih terstruktur guna mengatasi permasalahan tersebut, yaitu dengan membuat

sistem perhitungan hasil manfaat pensiun. Hal inilah penulis mengambil judul

yaitu ”Perancangan Sistem Informasi Manfaat Pensiun (Studi Kasus :

DAPENBUN (Dana Pensiun Perkebunan) Cabang PTPN VII)”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang terjadi, maka penulis membuat

rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana menghitung manfaat pensiun pada DAPENBUN cabang

PTPN VII?

2. Bagaimana mempermudah pembuatan laporan manfaat pensiun pada

DAPENBUN cabang PTPN VII?

1.3. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam perancangan sistem informasi pemberitahuan

manfaat pensiun adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya membahas tentang manfaat pensiun oleh tenaga

kerja yang telah selesai masa jabatannya.

2. Sistem yang dirancang untuk perhitungan manfaat pensiun

berdasarkan golongan pensiun.
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1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Membangun sistem informasi manfaat pensiun kepada tenaga kerja

yang telah selesai masa kerjanya.

2. Menghasilkan sistem informasi perhitungan manfat pensiun.

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang penulis buat yaitu:

1. Mempermudah perusahaan dalam menyampaikan informasi mengenai

manfaat pensiun.

2. Mempermudah dalam melakukan perhitungan dan perekapan hasil

manfaat pensiun.

1.6. Tinjauan Pustaka

Penelitian terdahulu yang telah dilakukan antara lain:

Tabel 1.1. Tinjauan Pustaka

No.
Nama

Peneliti Judul Masalah Kesimpulan

1 Fidianan
(2014)

Sistem
Informasi
Pengelolaan
Dana
Pensiunan
Pegawai
Negeri Sipil
(Pns) Pada Pt.
Taspen
Semarang

PT. Taspen (Persero)
Semarang belumlah
efisien, dimana
dalam pengolahan
dana pensiunan PNS
masih dilakukan
secara manual,
sehingga dapat
menghambat
kegiatan dan
informasi yang
dibutuhkan menjadi
lambat dan
kesalahan dalam
pengolahannya
sering terjadi.

Sistem yang baru
ini dapat membantu
admin dalam
mengelola dana
pensiunan PNS
lebih cepat dan
efektif dengan
waktu yang efisien.
Kekurangan dari
sistem ini adalah
belum melakukan
kerja sama dengan
pihak provider
untuk melakukan
pemotongan pulsa
otomatis ketika
terdapat request.
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Tabel 1.1. Tinjauan Pustaka (Lanjutan)

No. Nama
Peneliti

Judul Masalah Kesimpulan

2 Dahlan
(2016)

Pengembangan
Sistem
Informasi
Pengelolaan
Laporan
Keuangan
Dana Pensiun
Studi Kasus :
Dana Pensiun
Pembina
Potensi
Pembangunan

Pada Dana
Pensiun Pembina
Potensi
Pembangunan yaitu
antara lain mengenai
laporan keuangan
masih
dilakukan secara
manual, pengurus
menulis semua
transaksi pada
sebuah buku,
kemudian
data tersebut di-
inputkan ke dalam
Ms. Excel yang
nantinya data
tersebut dikelola
sebagai
laporan keuangan.

Adanya sistem
pengelolaan
laporan keuangan
ini dapat memberi
kemudahan pada
pihak Dana
Pensiun Potensi
Pembanungan
untuk mengelola
data transaksi
pemasukan
maupun
pengeluaran, data
investasi, serta data
aset. Selain
mengolah data,
sistem ini juga
dapat menyimpan
semua rekapan data
yang yang dapat
diakses lagi di
kemudian hari

3 Yunawati
(2016)

Analisis
Sistem
Pemberian
Tunjangan
Pensiun
Terhadap
Manfaat
Pensiun Pada
Ptpn V
(Persero) Sei
Rokan

Pada saat mereka
masih bekerja,
penghasilan yang
didapatkan
semasa masih
bekerja tidak
menjadi
mekhawatiran bagi
mereka dengan apa
yang didapatkan
semasa bekerja, tapi
yang akan menjadi
kekhawatiran disaat
mereka tidak lagi
bekerja pada
perusahaan karena
sesuatu hal, misalnya
resiko kehilangan
pekerjaan, usia yang
kurang produktif
(lanjut usia),
kecelakaan yang

Kesimpulan
yang diperoleh
adalah bahwa tidak
ada perbedaan
sistem penerimaan
pensiun sekaligus
dan bulanan serta
manfaat yang
diperolehnya, dan
disini menemukan
bahwa PTPN V
(Persero) Sei.
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Tabel 1.1. Tinjauan Pustaka (Lanjutan)

No.
Nama

Peneliti Judul Masalah Kesimpulan

mengakibatkan
kecacatan fisik atau
bahkan meninggal
dunia.

4 Andika
(2014)

Analisis
Penerapan
Psak N0.18
Mengenai
Akuntansi
Dana Pensiun
Pada Pt.
Taspen
Cabang
Manado

Ada persepsi
masyarakat secara
umum bahwa yang
mendapatkan
pensiun adalah
Pegawai Negeri Sipil
(PNS) dan ABRI
saja, sehingga
banyak orang yang
ingin menjadi PNS.
Namun sejak
pemerintah
mengeluarkan
Undang-undang
Republik Indonesia
Nomor 11 tahun
1992, pensiun bukan
hanya hak PNS saja
atau ABRI semata.
Hak untuk
mendapatkan Dana
Pensiun terbuka
untuk semua pekerja,
baik swasta maupun
pekerja perorangan.
Melalui undang-
undang tersebut
ditegaskan
pembentukan Dana
Pensiun Pemberi
Kerja (DPPK) dan
Dana Pensiun
Lembaga Keuangan
(DPLK).

Peserta dana
pensiun ini
meliputi karyawan
tetap yang telah
berusia 18 tahun
atau sudah
menikah, dan telah
terdaftar pada Dana
Pensiun Taspen.
Iuran pesertanya
10% dari PhDP
(Penghasilan Dasar
Pensiun) bulan
terakhir yang
dipakai untuk
menetapkan atau
menghitung
besarnya Manfaat
Pensiun dan Iuran
Pensiun.
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Tabel 1.1. Tinjauan Pustaka (Lanjutan)

No.
Nama

Peneliti Judul Masalah Kesimpulan

5 Fiddiana
(2014)

Sistem
Informasi
Pengelolaan
Dana
Pensiunan
Pegawai
Negeri Sipil
(Pns) Pada Pt.
Taspen
Semarang

Masalah yang
berhubungan dengan
pengolahan dana
pensiunan PNS,
dimana pengolahan
dana tersebut pada
PT. Taspen (Persero)
Semarang belumlah
efisien, dimana
dalam pengolahan
dana pensiunan PNS
masih dilakukan
secara manual,
sehingga dapat
menghambat
kegiatan dan
informasi yang
dibutuhkan menjadi
lambat dan
kesalahan dalam
pengolahannya
sering terjadi

Sistem informasi
pengelolaan dana
pensiunan pegawai
negeri sipil (PNS)
pada PT. TASPEN
Semarang yang
baru ini dapat
membantu admin
dalam mengelola
dana pensiunan
PNS lebih cepat
dan efektif dengan
waktu yang efisien.

Berdasarkan tinjauan yang telah dibahas tersebut maka dapat dilihat perbedaan

pada pembahasan diatas, berikut adalah perbedaan dengan tinjauan pustaka :

1. Sistem yang dibangun dapat melakukan perhitungan secara otomatis

berdasarkan pendapatan tahunan PTPN VII.

2. Memberikan kemudahan dalam melakukan perekapan hasil manfaat

pensiun per golongan dan per masa kerja.


